Algemene Leveringsvoorwaarden huur Container

Art 1. Elke opdracht al dan niet schriftelijk gegeven aan de vervoerder van de afzetcontainers, hierna genoemd de
opdrachtnemer, wordt afgesloten aan de hiernavolgende dwingende bepalingen, die een integrerend deel uitmaken van de
overeenkomst. De opdrachtgever verbindt zich deze voorwaarden te aanvaarden en na te leven. Hij vrijwaart uit dien hoofde de
opdrachtnemer.
Art 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle schade aan de container en zijn toebehoren, ontstaan van het ogenblik dat
deze op de rustplaats is afgezet tot op het ogenblik van de afhaling door de opdrachtnemer.
Art 3. De opdrachtgever blijft evenwel verantwoordelijk voor alle schadelijke gevolgen voortvloeiend uit de aard der in de
container gestorte goederen en voorwerpen. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen elk verhaal van om het even
welke derde.
Art 4. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, doet de opdrachtgever afstand van de eigendom op elke
eigenschap der in de container gestorte goederen die van enig belang kan zijn voor de behandeling, de veiligheid en de
gezondheid.
Art 5. De opdrachtgever verbindt zich er toe schriftelijk de aandacht van de opdrachtnemer te vestigen op elke eigenschap der in
de container gestorte goederen die van enig belang kan zijn voor de behandeling, de veiligheid en de gezondheid.
Art 6. De opdrachtgever is gehouden de wet, evenals alle verorderingen en reglementen, zowel betreffende het plaatsen van de
container, als betreffende het storten van afval in het algemeen na te leven. Hij draagt onder andere zorg voor het aanbrengen
van de vereiste signalisatie en verlichting.
Art 7. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de opdracht die hij geeft voor het afplaatsen van de container, en is ook
verantwoordelijk voor de nodige signalisatie en verlichting, indien hij afgeplaatst wordt op de openbare weg en zorgt tevens
voor de vergunning.
Art 8. Alle kosten voor de opdrachtnemer onafhankelijk van zijn wil ontstaan, door oponthoud bij het neerzetten en afhalen van
de container, zijn steeds ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle kosten voortvloeiend uit
het overladen van de container zowel in gewicht als in volume.
Art 9. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiend uit de plaatsing en afhaling van containers op moeilijk te
bereiken plaatsen.
Art 10. Het laattijdig plaatsen of afhalen van de container geeft aan de opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding.
Art 11. Alle lasten, kosten en boeten, inherent aan de container of zijn inhoud, in rekening gebracht door de overheid, zijn ten
laste van de opdrachtgever.
Art 12. Voor het vervoer van zaken tegen vergoeding, zijn de algemene voorwaarden van de Nationale Belgische Federatie van
Baanvervoerders, van toepassing.
Art13. Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Voor alle onbetaalde rekeningen is er van rechtswege een

verwijlintrest van 1,5% per maand verschuldigd, vanaf 30 dagen na factuurdatum. Bovendien zal vanaf de
ingebrekestelling het onbetaald bedrag van de factuur verhoogd worden met 15%, zulks met een minimum van 50
euro en een maximum van 1500 euro.
Art 14. Elke rechtshandeling tegen de opdrachtnemer vervalt na verloop van één jaar, tenzij de wet een kortere termijn voorziet.
Art 15. In geval van een betwisting, zijn alle rechtbanken van Kortrijk bevoegd.
Art 16. Deze algemene voorwaarden, gelden bij voorrang, en zulks tot uitsluiting van alle eigen algemene voorwaarden van de
opdrachtgever, tenzij schriftelijk en voorafgaandelijk anders overeengekomen tussen partijen.
Art 17. De meegeleverde artikelen worden aangerekend tegen kostprijs indien zij niet terugbezorgd worden aan de
opdrachtgever.

